
 

 

  

 

 

 

 
Agradecemos a receptividade manifestada pelos membros da RRN à publicação deste 
boletim informativo e da sua divulgação nos respectivos websites. Aproveitamos para 
relembrar que a emRede é um espaço da RRN, convidando-vos, uma vez mais, a 
participar, enviando informação e conteúdos que considerem interessante partilhar.  
Neste mês, a emRede destaca dois temas relacionados com os territórios rurais: o 
Combate à Desertificação, marcando o Dia Mundial de Combate à Desertificação no 
passado dia 17 de Junho e o início da discussão pública do PANCD, e a Promoção dos 
Produtos Agrícolas, a propósito do lançamento pela Comissão Europeia da discussão do 
Livro Verde da Promoção dos Sabores Europeus. 

Maria Custódia Correia 
Coordenadora Nacional da Rede Rural Nacional 

 

 

 

 

Revisão do Programa de Acção Nacional de Combate à Desertificação 
(PANCD) – Abertura da Discussão Pública 
No dia 21 de Julho, no IPIMAR, em Lisboa, realizou-se o seminário de lançamento da 
discussão pública da Proposta de Revisão do Programa de Acção Nacional de Combate à 
Desertificação 2011/2020. Esta proposta visa responder à Estratégia Decenal 2008/2018 
da Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação e é produto de um 
amplo processo participativo, iniciado em 2010. 
O Programa de Acção Nacional de Combate à Desertificação (PANCD) foi aprovado pela 
RCM n.º 69/99, publicada no Diário da República n.º 158, I Série-B, de 9 de Julho. 
Decorre da ratificação por Portugal, em 1996, da Convenção das Nações Unidas de 
Combate à Desertificação (UNCCD), criada a partir de uma das recomendações da 
Conferência das Nações Unidas para o Ambiente e para o Desenvolvimento, realizada no 
Rio de Janeiro, em 1992.  

Desertificação define-se como a degradação da terra, nas zonas áridas, semi-
áridas e sub-húmidas secas, em resultado da influência de vários factores, 
incluindo as variações climáticas e as actividades humanas. Os principais 
sindromas, processos e sistemas que estão na origem ou resultam da 
desertificação são, designadamente, a degradação dos solos, a seca, o abandono 
rural e o despovoamento. 
Fonte: http://www.afn.min-agricultura.pt/portal/pancd. 

 
 
 

http://www.google.pt/imgres?q=PANCD&hl=pt-PT&sa=G&biw=1045&bih=487&gbv=2&tbm=isch&tbnid=LPduzrUOpqxQmM:&imgrefurl=http://www.afn.min-agricultura.pt/portal/pancd&docid=PyEKqBKREJg2gM&w=177&h=119&ei=8u83TqvcLoTwsgbA6anoDw&zoom=1&iact=rc&dur=187&page=1&tbnh=95&tbnw=141&start=0&ndsp=8&ved=1t:429,r:0,s:0&tx=58&ty=59�
http://www.unccd.int/�
http://www.afn.min-agricultura.pt/portal/pancd/resource/ficheiros/aval-amb-estrateg/110509%20PANCD%20Rev%202011%202020%20Avaliacao%20Ambiental%20RFCD%20Anexo%20I%20Quadro%20de%20Objectivos%20Estrategicos.pdf
http://www.afn.min-agricultura.pt/portal/pancd/resource/ficheiros/aval-amb-estrateg/110509%20PANCD%20Rev%202011%202020%20Avaliacao%20Ambiental%20RFCD%20Anexo%20I%20Quadro%20de%20Objectivos%20Estrategicos.pdf
http://www.afn.min-agricultura.pt/portal/pancd/programa-pancd
http://www.unccd.int/
http://www.unccd.int/
http://www.afn.min-agricultura.pt/portal/pancd
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dos produtos da UE e que permita enfrentar melhor a 

 
 

Livro verde sobre a promoção de produtos agrícolas 
A Comissão Europeia pretende estabelecer um quadro estratégico e regulamentar de 
promoção e informação dos produtos agrícolas e alimentares, mais ambicioso e eficaz, 
que evidencie, junto do consumidor europeu e de países terceiros a qualidade, as 
tradições e o valor acrescentado 
crescente concorrência mundial. 
Para o efeito, a Comissão lançou um debate público através da publicação do “LIVRO 
VERDE sobre a informação e a promoção dos produtos agrícolas: uma estratégia com 
grande valor acrescentado europeu para promover os sabores da Europa” [COM(2011) 
436 final], incentivando os actores envolvidos, nomeadamente, consumidores, 
produtores, distribuidores e autoridades oficiais, a comentar e apresentar sugestões 
sobre uma série de questões, até 30 de Setembro de 2011. Esta reflexão contribuirá 
para a apresentação de uma Comunicação da Comissão, seguida de propostas 

r, 

e houve que reformular em alguns pontos a 

er consultado no sítio da RRN: Plano de Acção da Rede Rural Nacional

regulamentares, até ao final de 2012. 
 
 
 

Plano de Acção - Revisão Junho 2011 
O Plano de Acção da Rede Rural Nacional é um instrumento plurianual (2001-2013) que 
estabelece as áreas de intervenção da Rede Rural Nacional, as acções a implementa
assim como a calendarização e o quadro de financiamento para cada uma das áreas.  
Na sequência da transferência da coordenação da Rede Rural Nacional (RRN) para a 
Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, tornou-se necessário efectuar 
alguns ajustamentos ao Plano de Acção 
calendarização e os quadros financeiros.  
Em Junho de 2011, foram efectuados estes ajustamentos, podendo o documento revisto 
s . 

e Cooperação para o 

 
Ciclo de Workshops para Facilitação da Cooperação  
A Federação Minha Terra, em colaboração com a Rede Rural Nacional, organizou, no dia 
6 de Junho de 2011, um workshop sob o tema “LEADER 
Desenvolvimento”, por ocasião da Feira Nacional de Agricultura.  
Inserido no ciclo de workshops de Facilitação da Cooperação, foram abordados os 
seguintes temas: Estratégias da cooperação portuguesa e o apoio à sociedade civil; A 
cooperação na estratégia de intervenção da MONTE; Projectos de cooperação aprovados 
entre GAL e Outros Grupos Locais (OGL) de Países em Vias de Desenvolvimento (PVD).. 
 
Dacian Cioloş visitou projecto rural no norte de Portugal 
Dacian Cioloş, Comissário Europeu responsável pela Agricultura e pelo Desenvolvimento 
Rural, esteve em Portugal, no dia 17 de Junho, numa curta visita a Chaves, tendo 
visitado a Casa de Souto Velho, e reunido com parceiros sociais e organizações de 
gricultores, no Centro de Formação Profissional, em Vidago. a

 

Seminário da ELARD na Finlândia: “GAL Redes Globais”  
A ELARD (Associação Europeia LEADER para o Desenvolvimento Rural) organizou um 
seminário na Finlândia, nos dias 15 e 16 de Junho, sob o tema “LAGs Global Networks”, 
tendo estado presentes representantes de 21 países, incluindo Portugal que se fez 
representar por 3 GAL, a Federação Minha Terra e a Rede Rural Nacional. Estiveram 

http://www.elard.eu/�
http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/policy/green-paper/com2011-436_pt.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/policy/green-paper/com2011-436_pt.pdf
http://www.negociosglobais.com/cfiles/adrat/RedeTabernas/
http://www.elard.eu/en_GB/presentations
http://www.rederural.pt/images/stories/zira/prrn_planoaccao_1revisao.pdf
http://www.rederural.pt/index.php/actividades/181
http://www.rederural.pt/index.php/actividades/181
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inda presentes representantes da FAO e da OCDE. O Seminário, promoveu uma 
flexão sobre a possibilidade de globalizar a metodologia LEADER (pdf

a
re ). 
 
 

ROMA FOREST 2011 
Nos dias 23 e 24 de Junho, decorreu em Roma, a conferência ROMA FOREST 2011, 
organizada pela Rede Rural Italiana e pelo Instituto Nacional de Economia Agrária 
(INEA), com o apoio da Rede Europeia de Desenvolvimento Rural. Os conferencistas 
debruçaram-se sobre o futuro das florestas europeias e sobre possíveis orientações da 
política de desenvolvimento rural após 2013, considerando as múltiplas funções 
tribuídas à floresta e o facto de não existir um fundo florestal europeu, sendo a política 
e desenvolvimento rural o principal instrumento de apoio do sector. 

dos pelo FEADER [Programa

a
d
 
 

Previsão de iniciativas temáticas conjuntas das RRN para 2011-2012 
No dia 28 de Junho, decorreu em Bruxelas a 12.ª Reunião de Redes Rurais Nacionais 
dos Estados-Membros, que teve por tema a troca de experiências sobre estratégias e 
instrumentos de comunicação dos programas financia ]. Na 

união foi apresentado o plano das iniciativas temáticas conjuntas promovidas pelas re
diferentes Redes, para o período de 2011-2012. [pdf] 
 
 
 
 
 

Presidência Polaca do Conselho da União Europeia 
No passado dia 1 de Julho, a Polónia assumiu a Presidência do Conselho da União 
Europeia, que juntamente com a Dinamarca e o Chipre, compõe a presidência tripartida 
para os próximos 3 semestres. As perspectivas financeiras 2014-2020 serão um dos 
temas centrais do trabalho deste trio, assim como, já no próximo Outono, as propostas 

gislativas sobre o futuro da PAC. Serão também tratados com prioridade os temas 
lacionados com as alterações climáticas e as questões ambientais.[Programa

le
re ] 

ervenção 2 – Facilitação da Cooperação e 12 iniciativas na Área 

iciativas na Bolsa 

Bolsa podem ser consultadas no site da RRN

 
 

Bolsa de Iniciativas 
Encontram-se encerrados os períodos de inscrição na Bolsa de Iniciativas da Rede Rural 
Nacional, para as Áreas de Intervenção 2 e 3. Após a verificação do enquadramento no 
Plano de Actividades da RRN para 2011 das iniciativas apresentadas foram inscritas 5 
iniciativas na Área de Int
de Intervenção 3 – Observação do Mundo Rural e da Implementação das Políticas de 
Desenvolvimento Rural. 
Continua a decorrer até ao dia 24 de Agosto o prazo de inscrição de in
para a Área de Intervenção 4. 
As iniciativas inscritas na . 
Para facilitar o processo de inscrição na Bolsa, foi disponibilizado aos membros um guia 
de procedimentos [pdf]. 
Quanto aos prazos para apresentação de candidaturas ao Programa da Rede Rural 
Nacional, encontram-se igualmente encerrados os períodos relativos às Áreas de 
Intervenção 2 e 3, estando ainda a decorrer o período relativo à Área de Intervenção 4, 
ue encerrará a 31 de Agosto. O respectivo Avisoq  pode ser consultado no sítio do PRRN. 

http://www.europarl.europa.eu/eplive/expert/photo/20110701PHT23216/pict_20110701PHT23216.jpg�
http://www.reterurale.it/romaforest2011
http://www.dgadr.pt/prrn/candidaturas/Aviso-AI4.pdf
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spectivamente no âmbito dos 

 “Territórios em Rede – Revista da Cooperação LEADER” pretende dar a conhecer o 

ral, a Comissão Europeia (DG-AGRI) propôs a 

 Nacionais Portuguesa e 
inlandesa. Os representantes de Portugal neste Focus Group são o Dr. José Veiga da 

 
 
 
 

MINHA TERRA retoma publicação da Revista “Pessoas e Lugares” e 
lança Revista “Territórios em Rede” 
A Federação MINHA TERRA iniciou a publicação das revistas “Pessoas e Lugares” e 
“Territórios em Rede – Revista da Cooperação LEADER”, re
projectos “Comunicação para o Desenvolvimento Territorial” e “Territórios Rurais em 
Rede”, financiados pelo Programa da Rede Rural Nacional. 
A revista “Pessoas e Lugares” tem por objectivo partilhar boas práticas, promover a 
reflexão e o trabalho em rede no âmbito do Desenvolvimento Rural. Começou a ser 
publicada em 1999, no âmbito da Rede Portuguesa LEADER II, numa 1.ª série que 
terminou em Dezembro de 2001. Em 2002, a edição foi retomada, no quadro da Rede 
Portuguesa LEADER+, com números publicados até 2008.  
A
trabalho de cooperação desenvolvido pelas Associações de Desenvolvimento Local.  
 

Novo Focus Group sobre “Melhores Estratégias de Desenvolvimento 
Local”  
Na sequência do trabalho desenvolvido pelos três Focus Group do Sub-Comité Leader da 
Rede Europeia de Desenvolvimento Ru
criação de um novo Focus Group sobre a temática – concepção e implementação de 
Estratégias de Desenvolvimento Local. 
Este novo Focus Group vai ser coordenado pela European LEADER Association for Rural 
Development (ELARD), em colaboração com as Redes Rurais
F
DRAP Alentejo e Eng.º Luís Chaves da Federação Minha Terra. 
 

Acções de informação no domínio da política agrícola comum – 
Convite à apresentação de propostas de 2012 
No âmbito das medidas de apoio a acções de informação no domínio da política agrícola 
comum, a Comissão Europeia divulgou o Aviso relativo aos convites à apresentação de 

facilitar a sua 

IVRO VERDE sobre a protecção das florestas e a informação florestal na UE: preparar 

propostas de 2012. A data limite para a apresentação das propostas é 30/09/2011 e as 
medidas deverão ser executadas entre 01/03/2012 e 30 28/02/2013. 
Estas acções têm por objectivo explicar a política agrícola comum e contribuir para a sua 
aplicação e desenvolvimento, promover o modelo agrícola europeu e 
compreensão, informar os agricultores e outros intervenientes no mundo rural, 
ensibilizar a opinião pública para os desafios e objectivos desta política.  s

 
 
 
 
“L
as florestas para as alterações climáticas” [COM(2010)66 final] 

 

Recenseamento agrícola: 2009 – análise dos principais resultados:  

ecenseamento agrícola: 2009 – Dados estatísticosR  

 

http://ra09.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ra_home�
http://ra09.ine.pt/xportal/xmain?xpid=RA2009&xpgid=ine_ra2009_publicacao_det&contexto=pu&PUBLICACOESpub_boui=119564579&PUBLICACOESmodo=2&selTab=tab1&pra2009=70305248
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evista PESSOAS E LUGARES

 

 

 

R , n.º1 da 3.ª Série (Federação MINHA TERRA). 

evista da TERRITÓRIOS EM REDE

 

 

 

 

 

R , n.º1 (Federação MINHA TERRA). 

 

 

Regulamento de Execução n.º 679/2011, que altera o Regulamento da Comissão n.º 
974/2006, relativo às normas de execução do FEADER. 

empresas

1

 

Guia de Apoio à Criação de Micro  (informação on-line no sítio da DGADR) 

para os agentes 
dos territórios rurais. Envie-nos o seu contributo: CONTACTAR A RRN. 

 

 

 

 

 

 
Partilhe com os membros da RRN informação e actividades de interesse 

 

 

deruralnacional@dgadr.pt  –  rederuralnacional.secretariado@dgadr.pt  –  http://www.rederural.pt 

 

Edição: RRN, 2011. 
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http://172.20.0.26:1812/servlet/com.trend.iwss.user.servlet.sendfile?downloadfile=IRE8858-997833496-2780-2780

